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والتقارير المشاريع كتابة نظام  
 

 النظام هذا داخل المعنى بنفس )Report( والتقرير )project( المشروع كلمتا تستعمل :مالحظة

 .المشروع عن المقدم التقرير إلى وتشيران

 
 أو المسطر الورق باستعمال يسمح وال A4 قياس أبيض ورق المشروع في يستعمل :الورق

 تشمل أن يمكن والتي الملحقات ذلك من يستثنيو مسطرال اإللكتروني الحاسب ورق

 .ذلك المشرف ارتأى إذا الكمبيوتر حسابات

 
 علوم هاكون والجامعة الهندسة كلية في التخرج مشاريع لكتابة اإلنجليزية اللغة تستعمل :اللغة

 ةاإلنجليزي اللغة على مراجعها تقتصر تكاد حديثة

 المشروع كتابة -1

 لماتوالك النصوص معالج باستخدام ولاوجد ومعادالت نص من ويهيحت بما التقرير يقدم 1.1

(Word Processor.) 

 
 ةافمس عن عبارة يليه الذي والسطر السطر بين المسافة تكون بحيث المشروع يطبع 1.1

 الفقرات وبين للعناوين ونصف مسافة تكون بينما .(One Space) فقط واحدة

(One and half Space) أوراق و اإلهداء وورقة التقديرو الشكر لورقة وكذلك 

 .المراجع و والرموز واالختصارات واألشكال الرسومات, الجداول قوائم

 
 :للمشروع األساسي النص لكتابة الخط نوع نفس يستعمل 1.1

(English: Times New Romans, 12 pt)  واألجزاء الفصول عناوين بكتابة ويسمح 

 معد مراعاة مع األساسي النص في ملالمستع للخط مغاير بخط الرسوماتو والقوائم
 .وحجمها الخطوط عتنوي في المبالغة

 
 االختصارات 1.1

 خدماست قد يكون أن بعد النص داخل العلمية المصطلحات اختصارات باستعمال يسمح

 إلى تشير منفصلة قائمة في االختصارات هذه تورد أن وعلى مرة أول الكامل نصها

 .علمي اصطالح من يعنيه وما المختصر

 

 ((Computer Programs الحاسبات برامج 1.1

 ,الحاسب بواسطة أخرجت رسوما أو الملحق في الحاسبات لبرنامج إدراج أحيانا   يلزم
 التقرير في المستعمل النوع نفس من أبيض ورق على عنها صور إدراج باإلمكان

 البرامج طباعة تكون أن ويجب المشروع جسم في كما الحواشي تراعى أن على

 .واضحة
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 الصفحات ترقيم 1.1

 (... ,I, II, III, IV) المشروع قبل ما لصفحات اليوناني الترقيم يستخدم 1-6-1
 فصول بداية من...(  ,3 , 2 ,1) األصل العربي الترقيم ويستخدم

 في ورقة أخر)نهايتها وحتى ( المقدمة فصل في ورقة أول) المشروع

 بأرقام ىحد على قملح كل صفحات فترقم المالحق أما .(المراجع قائمة

 :ىحد على ملحق لكل يرمز متسلسل أبجدي بحرف مرتبطة متسلسلة
(A1, A2, A3, …). 

 ألرقاما باستعمال اإلنجليزية باللغة المكتوبة النسخة في الترقيم يكون  1-6-2

 ...(. ,3 , 2 ,1)ً   أيضا العربية

( سم 2) ارتفاع وعلى منتصفها وفي الصفحة أسفل الصفحة رقم يكتب   1-6-3

 .للورقة السفلي الطرف من

 
 

 البيانية الجداول 1.1

 الذي لبالفص مرتبط متسلسل ورقم عنوان جدول لكل يكون بحيث البيانية الجداول ترد

 رقم جدول إلى لإلشارة Table 2.7: مثال) الجدول أعلى في العنوان ويكتب يحتويه

 حالة وفي. القوائم إعداد عند للحواشي مسافة ترك مراعاة ويجب( 2 رقم الفصل في 7

 كتابةب يكتفي وإنما أخرى مرة العنوان يكتب ال التالية الصفحة على القائمة استكمال

 (. Table 2.7, continued) يلي كما استكمالها إلى واإلشارة القائمة رقم

 

 والصور الرسومات 1.1

 ,(7-1) البند في للجدول بالنسبة الحال هو كما والصور والرسومات األشكال تعامل
 Fig 3-5)  إليها لإلشارة التالية ةالكلم وتستعمل الشكل أسفل في العنوان ويكتب
 (.3 رقم الفصل في 5 رقم الشكل إلى لإلشارة

 
 والعالقات المعادالت 1.1

 بين يوضع متسلسل برقم منها لكل ويشار النص داخل والعالقات المعادالت تورد

( 1-8)و( 1-7) البندين في ليهإ مشار هو كما يحتويها الذي بالفصل يربطهم قوسين

 ضعيو أن على واحد سطر من أكثر في الرياضية والعالقات المعادالت بكتابة ويسمح

 اضيةالري العالقة أو المعادلة فيها تنتهي التي الجهة أقصى في العالقة أو المعادلة رقم

 .الحواشي مراعاة مع

 
 المشروع أقسام 1.11

 غير الفصول هذه عدد يكون أجزاء إلى بدورها تقسم فصول من المشروع يتكون

 داخل أما. بالتسلسل األجزاء أو الفصول ترقم المشروع طبيعة على ويعتمد محدد

 القسم أو الفصل رقم إلى بالنسبة بالتسلسل األجزاء فترقم الواحد القسم أو الفصل

 القاعدة هذه وتسرى 1-1 األول الجزءCHAPTER 1  األول الفصل: مثال   الرئيسي

-4-3-5مثال رابعال المستوى األجزاء تتجاوز ال أن على.  وهكذا األجزاء زاءأج على

2 . 
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 الكتابة لغة 1.11

 الةح وفي اللغة بنفس المشروع أجزاء كل تكتب أن على اإلنجليزية اللغة تستعمل

 :التالية القواعد مراعاة يجب العربية باللغة الكتابة

 على الملخص اهذ يكون و يةعربال باللغة المشروع عن ملخص يكتب 1.11.1

  .المشروع نص تسبق منفصلة صفحة

 .لعنوانا صفحة على واإلنجليزية العربية باللغتين المشروع اسم يكتب 1.11.1

 .بالعربي والعربية اإلنجليزية باللغة اإلنجليزية مراجعال تكتب 1.11.1
 

 واللوحات المخططات 1.11
 الةح وفي أمكن إن التقرير صفحة حجم لتطابق تصغر أن يفضل الكبيرة المخططات

 ةورق بحجم لتصبح تثنى فإنها مثال   التصميم لوحات في الحال هو كما ذلك تعذر
 الورقة هامن تثبت التي الجهة من( مس 3) بمقدار حاشية دائما يترك بحيث و التقرير

 عتوض ضرورة وجود أو الكبيرة الرسومات من كبير عدد وجود حالة وفي التقرير في
  .المشروع في له يشار أن على بالمشروع يلحق منفصل ملف في

 

 الحواشي 1.11
 )األعلى منف :الورقة أطراف من التالية المسافات الصفحات في للحواشي يترك
 .(سم2 ) اليسار ومن (سم3 ) اليمين منو (سم2.5 ) األسفل منو (سم2.5

 
 المشروع نسخ 1.11

 اضحةو قسملل المقدمة النسخ تكون بحيث تصويرال أو نسخ آلة على التقرير ينسخ

 .الشوائب من وخالية
 

 .تشطيبات أو أخطاء أية على قسمال إلى المقدمة النسخ تحتوي ال أن يجب 1.11
 

 المشروع تنظيم و أجزاء -2

 أن بيج أنه الإ سبق فيما عليها المنصوص األسس نفس تراعى أن يجب التقارير أن حيث

 في مذكور هو كما عام بشكل المكونات أو األجزاء من عدد على ذلك إلى باإلضافة تحتوي

 :التالية القائمة
 

 العنوان صفحة 1
  اإلهداء صفحة 1
 وتقدير شكر صفحة 1
 المحتويات قائمة 1
 (وجدت إن) الجداول قائمة 1
 (وجدت إن) واألشكال الرسومات قائمة 1
 المستعملة المختصرات قائمة 1
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 الرموز قائمة 1
 مستقلة صفحة في كل   واإلنجليزية العربية باللغتين مستخلص 1
 المقدمة بفصل أيبد أن ويجب المشروع فصول 11
 والتوصيات واالستنتاجات الخاتمة 11
 المراجع قائمة 11
 (وجدت إن) المالحق 11

 
 

 :عنها تفصيال يلي وفيما
 

 العنوان صفحة 1.2
 ةالدولي الوادي جامعة" عبارة:التالية المعلومات على العنوان صفحة تحتوي أن يجب

 قسم إلي مقدم تخرج مشروع" عبارةو "المشروع اسم"و "الهندسة كلية"و "الخاصة

 في البكالوريوس درجة علي للحصول( المشروع له يتبع الذي القسم اسم) هندسة

 الطلبة أسماءو(" المطلوب التخصص( )المشروع له يتبع الذي القسم اسم) هندسة

 صفحة في الحواشي وتراعي التخرج سنةو المشرف واسم المشروع في المشاركين

 النموذج في كما أعاله الواردة وماتالمعل وترتب.المشروع بقية في كما العنوان

 (.1 رقم نموذج) المرفق
 

 التقدير و الشكر و اإلهداء تيصفح 1.1
 أو لألشخاص اإلهداء أو التقدير أو الشكر على الصفحة هذه تحتوي أن يمكن

 .بآخر أو بشكل المشروع إنجاز في ساهمت التي المؤسسات
 

 (الكبيرة بالحروف) المحتويات قائمة 1.2
قائمة بعبارة تعنون  أجزاء فيها وتكتب "TABLE OF CONTENTS" المحتويات ً 

 عليها يبدأ التي الصفحة رقم جزء كل مقابل ويكتب النص في ورودها حسب التقرير

 .المحتويات قائمة كتابة كيفية المرفق النموذج ويبين
 

 (الكبيرة بالحروف) ولاالجد قائمة 1.2
 داولالج تلك عليها تبدأ التي تالصفحا وأرقام عناوينها على ولاالجد قائمة تحتوي

  ." LIST OF TABLES"أو"الجدول قائمة" بعبارة القائمة وتعنون
 

 (الكبيرة بالحروف) واألشكال الرسومات قائمة 1.2
 كتل عليها تبدأ التي الصفحات وأرقام عناوينها علي واألشكال الرسومات تحتوى

 ." LIST OF FIGURES"أو" الرسومات قائمة" وتسمى واألشكال الرسومات
 

 
 (الكبيرة بالحروف) المستعملة تالمختصرا قائمة 1.2

 ائمةق" بعبارة وتعنون منها كل إليه يشير ما مع المستعملة المختصرات تورد وفيها

 ."LIST OF ABBREVIATIONS" أو" المختصرات
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 (الكبيرة بالحروف) الرموز قائمة 1.2

 قائمة" بعبارة وتعنون ةالمستعمل والوحدات وتفسيرها المستعملة الرموز فيها تورد

 ".NOTATIONS" أو "الرموز
 

 (الكبيرة بالحروف) المستخلص 1.2
 عن المستخلص هذا حجم يزيد ال أن على المشروع فيه يلخص مستخلصا   يكتب

 أو" مستخلص" كلمة الصفحة أعلي في ويكتب مطبوعا سطرا عشر خمسة

"ABSTRACT" عربيةال باللغتين المستخلص كتابة يجب األحوال كل وفي 

  .منفصلتين صفحتين علي واإلنجليزية
 
 

 المشروع فصول 1.2
 مرق علي أعالها في تحتوي جديدة صفحة علي المشروع فصول من فصل كل يبدأ

 الثاني والمستوى 16 بخط ويكون (upper case) كبيرة بحروف وعنوانه الفصل

 . وعريض 12 بخط والرابع 14 فبخط الثالث المستوى أما 16 بخط
 
 

 والتوصيات واالستنتاجات الخاتمة 1.22
 الموضوعة لألهداف مطابقتها ومدى عليها الحصول تم التي النتائج تحدد فيها و

 .الحقة مراحل في البحث استكمال في تفيد قد اقتراحات أية إلى باإلضافة
 

 المراجع قائمة 1.22
 :يلي كما المرجع ويكتب التقرير في ورودها حسب المراجع ترتب فيها و

 فاصلة يتبعه لمؤلفل األخير االسم. 
 نقطة يتبعه المؤلف اسم. 
 المرجع اسم. 
 ذهه وتكتب إليها رجع التي والصفحات النشر مكانو النشر سنةو الناشر 

 للمرجع واحد سطر من أكثر استعمال حالة وفي متسلسل بشكل المعلومات

 عملتست بينما يليه الذي والسطر السطر بين نصفو مسافة يترك الواحد

 يف التسلسلي رقمه مرجع كل ويسبق مرجع كل وبعد قبل فراغ نقطة 12

 أو" المراجع قائمة" ـب القائمة وتعنون نقطة تليه التي القائمة

"BIBLIOGRAPHY "أو "REFERENCES." وجود حالة وفي 

 احداهمأ قسمين إلى القائمة تقسم باإلنجليزية وأخرى العربية باللغة مراجع
 داخل المرجع إلى ويشار اإلنجليزية للمراجع واآلخر العربية للمراجع

 .المرفق النموذج في معطى المراجع لكتابة مثال ] [. مربعين قوسين
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 المالحق 1.21
 الصفحات وترقم  (.Appendix A, B, etc) األبجدية بالحروف المالحق إلى يشار

 إلى يشير الذي الحرف إلى منسوبا  ( 1) الرقم من بدءا   حدة على ملحق كل داخل

 .A2 ثم  A1هو A الملحق في األولى الصفحة رقم يكون المثال سبيل لىفع الملحق
 

 المشروع صفحات عدد -3

 العدد هذا ضمن يحتسب وال صفحة( 50) عن المشروع صفحات عدد يزيد ال أن جبي

 قائمةو المختصرات قائمةو الملخصو المحتويات قائمةو العنوان صفحة :التالية األجزاء

 عدد زيادة حالة وفي المالحق أسماء أو الكلمات فهرسو القوائمو الرسومات قائمةو المراجع

 صفحة( 100) عن تزيد ال وبحيث رفالمش موافقة إلى الطالب يحتاج( 50) على الصفحات

 .األحوال من حال أي في

 الطالب ةمسؤولي -4

 تللتعليما المقدم التقرير مطابقة عن مسئوال المشروع مقدم الطالب يكون األحوال كل في
 من أكدالت بعد إال للمناقشة بتقديمه القسم سمحي وال التقرير قسمال قبلي وال أعاله ردةالوا

 .رةوكذالم المتطلبات لكافة المشروع استيفاء

 

 

 

 


